Příloha č. 1

Zásady pro poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích
z rozpočtu Pardubického kraje a způsobu kontroly jejich využití
pro roky 2019 až 2020
Finanční podpora na hospodaření v lesích je poskytována na vybrané činnosti v lesním
hospodářství, především na hospodaření v lesích, které vyžadují náročnější způsob
obhospodařování, a na podporu lesnictví v klimaticky a půdně nepříznivých podmínkách.
Finanční podpora je i určitou kompenzací vlastníkům lesů za společenské mimoprodukční
funkce lesa a podmínky poskytování vychází z platné legislativy v oblasti lesního
hospodářství.
Návaznost na cíle a opatření Programového prohlášení Rady Pardubického kraje
2016 - 2020
11.5 Zemědělství a lesnictví, podpora zemědělské činnosti a regionálních potravin. Zaměření
se na důslednou ochranu zemědělského i lesního půdního fondu, zejména půd s nejvyšší
třídou ochrany a podpora šetrných a přírodě blízkých způsobů hospodaření v krajině, obnovy
lesů a úrodnosti půdy.
1. Obecné podmínky
Podle těchto „Zásad pro poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu
Pardubického kraje a způsobu kontroly jejich využití” (dále jen „Zásady”) se poskytuje
finanční podpora (dále jen „podpora”) na oplocení lesních porostů (výstavba oplocenek) a
individuální ochranu sazenic melioračních a zpevňujících dřevin proti zvěři.
(1) Žadatelem o podporu je vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního
právního předpisu1) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa s výměrou lesního majetku
menšího než 10 000 ha na celém území České republiky.
(2) Dotace se poskytují pouze na hospodaření v lesích, které se nacházejí na území
Pardubického kraje.
(3) Žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích.
Porušení těchto právních předpisů může být důvodem k zamítnutí žádosti o podporu podle
těchto „Zásad“.
(4) Podporu poskytuje Pardubický kraj. O poskytnutí podpory rozhoduje v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Rada Pardubického kraje nebo Zastupitelstvo Pardubického kraje (dále jen příslušný orgán
kraje).
(5) Poskytnutý příspěvek je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení
tohoto zákona.
(6) Žadatelem může být vlastník lesa nebo jiný oprávněný uživatel lesních pozemků
(pachtýř, nájemce). V případě, že lesní pozemky jsou ve spoluvlastnictví více osob, je
žadatelem o dotaci vždy osoba, která:

- je většinovým spoluvlastníkem, nebo
- je zmocněna dalšími spoluvlastníky, kteří mají spolu se žadatelem na lesním pozemku
většinový podíl počítaný podle velikosti podílů.
(7) Pokud je žadatelem pachtýř, popř. nájemce, přikládá k žádosti o poskytnutí dotace
pachtovní nebo nájemní smlouvu, která musí obsahovat i souhlas vlastníka lesního

pozemku s poskytnutím podpory na hospodaření v lesích včetně výčtu parcelních čísel
lesních pozemků souvisejících s předmětem dotace.
(8) Příjemcem podpory nemůže být podnik v obtížích ve smyslu Pokynů Společenství pro
státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích (úř. Věst. C 244, 1. 10.
2004, s. 2). Žádost žadatele, jehož čestné prohlášení, že není podnikem v obtížích, se ukáže
nepravdivým, bude zamítnuta. Pokud se žadatel stane podnikem v obtížích po odevzdání
žádosti, nebude jeho žádost příslušnému orgánu kraje předložena a bude zamítnuta.
(9) Podpory jsou poskytovány sazbou na technickou jednotku (dále jen „sazbové podpory“).
Rozhodujícím podkladem pro přiznání sazbových podpor je dodržení účelu a podmínek
stanovených v pravidlech, skutečně vynaložené náklady se neprokazují.
(10) Žadatel vypočte požadovanou výši podpory způsobem uvedeným u příslušného
předmětu podpory a zaokrouhluje ji vždy na celé koruny dolů.
(11) V rámci „Zásad“ může v kalendářním roce žadatel podat pouze jednu žádost o
poskytnutí podpory.
(12) Podpora se neposkytne, pokud celková výše podpory vypočtená podacím místem je
nižší než 5 000 Kč a maximální výše podpory poskytnuté jednomu žadateli v kalendářním
roce je 400 000,- Kč. Celkový objem finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu
Pardubického kraje v roce 2019 je 5,8 mil. Kč a v dalších letech podle schválené alokace.
(13) Žadatel kategorie velkého podniku (např. obce, příspěvkové organizace a další
podniky nesplňující podmínky malého a středního podniku 1)) podá Registraci žadatele před
zahájením prací, které jsou předmětem podpory, nejpozději však do 30. 4. běžného roku.
Registrace žadatele obsahuje plánované technické jednotky a předpokládané náklady. Vzor
formuláře je uveden jako příloha č. 1 těchto „Zásad“. V roce 2019 bude registrace podána
před podáním žádosti.
(14) Registrace žadatele dle, „Zásad“, 1. Obecné podmínky, odst. (13), nenahrazuje žádost
o podporu, ani nezakládá nárok na poskytnutí podpory z rozpočtu kraje. Registrace žadatele
je ale nutnou podmínkou pro přijetí a administraci podpory. Bez předchozí registrace, dle
„Zásad“, 1. Obecné podmínky, odst. (13), nebude žádost o poskytnutí podpory dále
posuzována, o čemž bude žadatel písemně vyrozuměn.
(15) Registraci žadatele a žádost o poskytnutí podpory podává žadatel podacímu místu na
formulářích, které jsou přílohami těchto „Zásad“. Žádost a všechny přílohy se podávají
v listinné nebo elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.
Podacím místem se rozumí Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice,
datová schránka z28bwu9 (dále jen podací místo).
(16) Podací místo zaeviduje Registraci dnem přijetí. Řádně vyplněná Registrace žadatele je
připravena k vyhodnocení motivačního účinku, odborem životního prostředí a zemědělství.
Je-li předložená Registrace neúplně nebo nesprávně vyplněna, vyzve podací místo
neprodleně žadatele k odstranění nedostatků. Pokud žadatel neodstraní všechny uvedené
nedostatky do 10 kalendářních dnů ode dne převzetí výzvy, bude Registrace zamítnuta.
(17)Podací místo zaeviduje žádost dnem přijetí.
(18)Je-li předložená žádost neúplně nebo nesprávně vyplněna, vyzve podací místo
neprodleně žadatele k odstranění nedostatků. Pokud žadatel neodstraní všechny uvedené
nedostatky do 10 kalendářních dnů ode dne převzetí výzvy, bude žádost zamítnuta.
Zaregistrování žádosti do pořadí pro projednání bude provedeno až po odstranění všech
nedostatků.
(19) Žádosti jsou projednávány podacím místem v pořadí, v jakém byly zaregistrovány.
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(20) Úspěšný žadatel bude písemně vyrozuměn o výsledku dotačního programu a obdrží
k podpisu smlouvu o poskytnutí dotační podpory, tato smlouva musí být spolu s podpisem
vrácena poskytovateli podpory na podací místo do 30 dnů od odeslání.
(21) Žadatel, kterému nebude poskytnuta podpora, bude informován prostřednictvím emailu uvedeného v žádosti.
(22) Podpory jsou poukazovány bezhotovostně přímo na účet žadatele po schválení
podpory příslušným orgánem Pardubického kraje.
(23) Je-li poskytnuta podpora podle těchto „Zásad“, nelze na stejný předmět podpory
poskytnout jinou podporu z veřejných zdrojů.
(24) Kontrola dodržení podmínek stanovených těmito „Zásadami“ je vykonávána podle
zvláštních právních předpisů 2).
(25) Při zjištění, že provedení prací neodpovídá uvedenému rozsahu, účelu nebo kvalitě
nebo při uvedení nepravdivých údajů, se postupuje podle zvláštního právního předpisu2) a
žadatel vrátí finanční prostředky na účet Pardubického kraje.
(26) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního nebo obdobného poměru přicházejí do
styku s osobními daty žadatelů uvedenými na žádostech, mají povinnost mlčenlivosti o
těchto informacích podle zvláštního právního předpisu 3).
(27) Podpora může být poskytnuta pouze za předpokladu, že žadatel písemně potvrdí na
žádosti o podporu svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu:
a) jméno a příjmení žadatele; popř. název právnické osoby, popř. obchodní firmy
b) identifikační číslo (bylo-li přiděleno)
c) úplná adresa bydliště, popř. adresa sídla nebo místa podnikání
d) předmět podpory
e) výše poskytnuté podpory
(28) Na poskytování podpor vymezených těmito pravidly se nevztahují obecné předpisy o
správním řízení. Na poskytnutí podpory není právní nárok. Získá-li žadatel podporu na
základě uvedení nepravdivých údajů, nebo použije-li ji na jiný úče, než na který byla podpora
poskytnuta, je povinen podporu vrátit ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení výzvy k vrácení
podpory.
(29) Podpory se poskytují do vyčerpání finančních prostředků schválených v běžném roce
pro tento účel a nelze je uhradit z rozpočtu následujícího roku.
(30) Žadatelé souhlasí s případným zveřejněním uzavřené veřejnosprávní Smlouvy a jejich
případných dodatků na úřední desce podle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění právních předpisů, a s jejich uveřejněním v registru
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a s případným
zveřejněním textu Smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
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(31) Před poskytnutím podpory odbor životního prostředí a zemědělství prověří formální
správnost u všech žádostí. Další případná kontrola žádostí v terénu se provádí podle
„Zásad“, 3. Kontroly.
(32) Žadatel zajistí potvrzení přílohy žádosti (Příloha č. 2 „Zásad“) odborným lesním
hospodářem v rozsahu kvality provedených prací, souladu s lesním zákonem, lesním
hospodářským plánem nebo lesní hospodářskou osnovou a těmito pravidly.
(33) Žadatel je povinen bezodkladně písemně oznámit poskytovateli změny údajů
uvedených v žádosti, např. změna čísla účtu, trvalého bydliště atd., které nastanou v období
od podání žádosti do poskytnutí či neposkytnutí podpory.
(34)V rámci těchto „Zásad“ je třeba dodržet i podmínky stanovené notifikačním rámcem
Ministerstva zemědělství ČR, který byl notifikován dne 20. 11. 2013 rozhodnutím EK č.
C(2013) 7746 final k Podpoře č. SA.36748 (2013/N).
Příjem žádostí v roce 2019 probíhá v termínu od 1. 6. 2019 do 31. 7. 2019 za práce
provedené do 31. 7. 2019.
Příjem žádostí v roce 2020 probíhá v termínu od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 za práce
provedené od 1. 8. 2019 do 30. 6. 2020.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je nejpozději do 31. 10. daného roku.

2. Podpory
A. Podpora na oplocení lesních porostů (výstavba oplocenek)
B. Podpora individuální ochrany sazenic melioračních a zpevňujících dřevin proti zvěři
A. Podpora na oplocení lesních porostů (výstavba oplocenek)
Předmět podpory:
- ochrana lesních porostů oplocením
Způsob výpočtu podpory:
- výše podpory se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených
technických jednotek (technická jednotka uvedena s přesností na 3 desetinná místa)
Předmět podpory

Identifikace
1.

oplocení lesních porostů - oplocenky

Technické
jednotky

Sazba

Kč/km

45 000 Kč

Podmínky přiznání podpory:
- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími
hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem
- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření
v lesích

- minimální výška pletiva použitého k oplocení porostu nebo dřevěné
oplocenky je 160 cm,
- minimální zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin v oplocence je 40%
z celkového počtu jedinců
- povinná doba udržitelnosti projektu – oplocení musí být udržováno ve
funkčním stavu do doby zajištění lesního porostu
- při rozdělení dřevin na základní a meliorační a zpevňující pro jednotlivé
soubory lesních typů se postupuje podle zvláštního právního předpisu 4)
- podpory se neposkytují v pásmu ohrožení imisemi A, B5)
- žadatel doloží zákres umístění oplocenky do porostní mapy
Žadatel:
- viz Obecné podmínky body (1) až (8).
Základní náležitosti žádosti:
- registrace žadatele - žadatel, který splňuje podmínky pro zařazení do kategorie
velkého podniku, předkládá před započetím prací Registraci žadatele
- formulář žádosti podle vzoru v části 5
- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 5

Příjem žádostí v roce 2019 probíhá v termínu od 1. 6. 2019 do 31. 7. 2019 za práce
provedené do 31. 7. 2019.
Příjem žádostí v roce 2020 probíhá v termínu od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 za práce
provedené od 1. 8. 2019 do 30. 6. 2020.
Termín pro rozhodnutí o žádosti:
do 31. 10. daného roku

B. Podpora individuální ochrany sazenic melioračních a zpevňujících dřevin proti zvěři
Předmět podpory:
- individuální ochrana sazenic melioračních a zpevňujících dřevin proti zvěři
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Vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí

Způsob výpočtu podpory:
- výše podpory se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických
jednotek (počet kusů sazenic)
Předmět podpory

Technické
jednotky

Sazba

Individuální ochrana sazenic proti zvěři

Kč/sazenice

40 Kč

Identifikace
2.

Podmínky přiznání podpory:
- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími
hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem
- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření
v lesích
Oplůtky
- oplůtek je nainstalován ke dvěma nosným kůlům. Délka kůlu je cca o 10 cm
větší než výška pletiva, kůl je zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo je spojeno pevně
do kruhu a je pevně připevněno ke každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou
místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe
- podpora se poskytuje nejvýše na 100 kusů individuální ochrany na 1 ha
plochy výsadby sazenic melioračních a zpevňujících dřevin
- povinná doba udržitelnosti projektu – individuální ochrana musí být
udržována ve funkčním stavu do doby zajištění lesního porostu
- při rozdělení dřevin na základní a meliorační a zpevňující pro jednotlivé
soubory lesních typů se postupuje podle zvláštního právního předpisu 6
- podpory se neposkytují v pásmu ohrožení imisemi A, B5) a na lesy na území
národních parků a jejich ochranných pásem
Žadatel: viz Obecné podmínky body (1) až (8).
Základní náležitosti žádosti:
- Registrace žadatele - žadatel, který splňuje podmínky pro zařazení do kategorie
velkého podniku, předkládá před započetím prací Registraci žadatele
- formulář žádosti podle vzoru v části 5.
- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 5
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Příjem žádostí v roce 2019 probíhá v termínu od 1. 6. 2019 do 31. 7. 2019 za práce
provedené do 31. 7. 2019.
Příjem žádostí v roce 2020 probíhá v termínu od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 za práce
provedené od 1. 8. 2019 do 30. 6. 2020.
Termín pro rozhodnutí o žádosti: do 31. 10. daného roku

3. Kontroly
Z databáze podaných žádostí o dotaci v běžném roce bude zpracován přehled podle
pořadových čísel žádostí a bude sestaven plán průběžných veřejnosprávních kontrol.
Kontroly budou prováděny
(1) Systematicky
(2) Namátkově
(3) Následně
(1) Pravidla systematické kontroly
Systematická kontrola bude provedena v terénu, v stanoveném rozsahu minimálně 5%
z celkového finančního požadavku. Kontrola bude provedena před rozhodnutím
příslušného orgánu kraje.
(2) Pravidla namátkové kontroly
Namátková kontrola bude provedena v terénu u žádostí, kde je podezření, že jejich žadatel
v posledních třech letech před doručením žádosti hrubým způsobem porušil právní předpis
na úseku lesního hospodářství nebo související předpisy. Uvede-li žadatel nepravdivé
údaje, je žádost předmětem kontroly vždy.
(3) Pravidla následné kontroly
V případě důvodného podezření, že podpora byla získána neoprávněně, provede krajský
úřad následnou kontrolu. Pokud následná kontrola zjistí skutečnosti, které vedou k řízení o
odnětí podpory nebo její části, budou zahájeny kroky k nápravě v souladu s uzavřenou
smlouvou.
4. Závěrečná ustanovení
Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem Pardubického
kraje.
Tyto Zásady byly projednány na zasedání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 15. 4. 2019
a schváleny usnesením Z/343/19.

Příloha č. 2
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍ PODPORY NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH
NA ÚZEMÍ PARDUBICKÉHO KRAJE
Žádost vyplňte strojem, čitelným písmem nebo ji nahraďte sestavou stejné struktury. Zelené položky jsou
vyhrazeny pro potřeby poskytovatele nebo podacího místa.
3. otisk podacího razítka

1. název a adresa poskytovatele finančního příspěvku
Pardubický kraj
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

2. název a adresa podacího místa
Krajský úřad Pardubického kraje,
Odbor životního prostředí a zemědělství
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
FYZICKÁ OSOBA – identifikace osoby, adresa místa pobytu a kontaktní údaje
4. datum narození
5. rodné číslo (bylo-li přiděleno)
6. IČO (bylo-li přiděleno)

7. titul

8. osobní jméno (popř. jména)

11. obec (nebo městská část)

14. PSČ

9. příjmení

12. ulice (nebo část obce)

15. telefon

10. titul

13. číslo popisné / orientační

16. e-mail

PRÁVNICKÁ OSOBA – identifikace osoby, adresa místa pobytu a kontaktní údaje
17. název právnické osoby

19. titul

20. osobní jméno (popř. jména) zástupce

18. IČO

21. příjmení zástupce

22. titul

23. uvedený zástupce jedná za právnickou osobu (správnou možnost označte křížkem):
jako člen jejího statutárního orgánu
na základě udělené plné moci (žadatel přiloží její kopii)
24. obec (nebo městská část)
25. ulice (nebo část obce)
26. číslo popisné / orientační

27. PSČ

28. telefon

29. e-mail

ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ A KONTAKTNÍ OSOBA (pokud se liší od výše uvedených údajů)
30. název právnické osoby nebo její organizační složky

31. titul

32. osobní jméno (popř. jména)

35. obec (nebo městská část)

38. PSČ

39. telefon

33. příjmení

36. ulice (nebo část obce)

40. e-mail

34. titul

37. číslo popisné / orientační

Příloha č. 2
PRÁVNICKÁ OSOBA - informace podle § 14 odst. 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších
předpisů
Informace se týkají jen podílů v obchodních korporacích (tedy v obchodních společnostech nebo družstvech);
pokud takové podíly nejsou, uvede právnická osoba NE. Identifikací fyzických osob se pro tento účel myslí
uvedení jejich osobního jména (popř. jmen), příjmení, data narození, IČO (bylo-li fyzické osobě přiděleno) a
adresy místa pobytu. Identifikací právnických osob se pro tento účel myslí uvedení jejich názvu, IČO a adresy
sídla. V případě nedostatku místa ve formuláři žadatel předepsané informace uvede v samostatné příloze
k žádosti (nebo je poskytne na přenosném nosiči dat).
41. identifikace osob s podílem v osobě žadatele (pokud je žadatel obchodní korporací)

42. identifikace osob (jen obchodních korporací), v nichž má žadatel přímý podíl, a výše tohoto podílu

BANKOVNÍ SPOJENÍ ŽADATELE (příspěvková organizace uvede bankovní spojení zřizovatele)
Osoby uvedené v § 3 písm. h) rozpočtových pravidel (zejm. obce a příspěvkové organizace obcí a krajů) uvádí
číslo účtu zřízeného u České národní banky.
43. název peněžního ústavu

44. číslo účtu a směrový kód peněžního ústavu

45. specifický symbol

POŽADOVANÁ VÝŠE FINANČNÍ PODPORY (zaokrouhluje se vždy na celé koruny dolů)
identifikace
předmět finančního příspěvku (zkrácený název)
46. požadovaná výše fin. příspěvku
1.
Oplocení lesních porostů (oplocenky)
Kč
Individuální ochrana sazenic melioračních a
2.
Kč
zpevňujících dřevin
celkem
Kč

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE
Prohlašuji, že jsem vlastníkem lesa nebo osobou, která má podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, práva a povinnosti vlastníka lesa, nebo
osobou podle § 2 odst. 5. Souhlasím se zveřejněním údajů uvedených v žádosti. Prohlašuji, že nemám
neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči státnímu rozpočtu či zdravotním pojišťovnám. Prohlašuji, že stejný
předmět podpory, na který žádám o finanční příspěvek, nebyl podpořen z jiných národních nebo
evropských veřejných zdrojů. Prohlašuji, že nedisponuji podporou prohlášenou Evropskou komisí za
neslučitelnou s vnitřním trhem. Prohlašuji, že ke dni podání žádosti nesplňuji definici podniku v obtížích ve
smyslu Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech
na období 2014 až 2020. Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v této žádosti a v jejích přílohách jsou pravdivé a
úplné a splňují podmínky uvedené v Zásadách pro poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích
v Pardubickém kraji a že jsem si vědom právních následků uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.
47. v(e)
48. dne
50. otisk razítka žadatele

49. podpis žadatele nebo jeho zástupce

VÝSLEDEK PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI
51. vyřizuje

52. projednáno dne

53. přiznáno

54. podpis
Kč

Příloha č. 2
1. strana přílohy

Příloha č. 1 žádosti o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích na území Pardubického kraje – oplocení lesních
porostů, individuální ochrana sazenic melioračních a zpevňujících dřevin

JPRL

7

8

9

10

dřevina

6

LHC

označení

SLT

5

kód
vlastnictví

katastrální
území
(název, číslo)

číslo
parcely

2. osobní jméno (jména) a příjmení žadatele (FO) / název žadatele (PO)

11

3. IČO (nebo datum narození, pokud žadatel IČO nemá)

předmět finančního příspěvku
identifikace

stručný popis

12

13

ukončení
prací
(měsíc / rok)
14

počet technických
jednotek (TJ)
km

ks

15

16

POTVRZENÍ ODBORNÉHO LESNÍHO HOSPODÁŘE (OLH):
Potvrzuji, že uvedené práce jsou provedeny kvalitně, v souladu s lesním zákonem a lesním hospodářským plánem či lesní hospodářskou
osnovou a potvrzuji číselnou správnost uvedených údajů.
20. v(e)
21. dne
24. razítko a podpis OLH

22. osobní jméno (jména) a příjmení OLH

4. zahájení prací (měsíc/rok)

sazba
(Kč/TJ)

požadovaný
finanční
příspěvek

poznámky

17

18

19

celkem

Kč

25. podpis žadatele nebo jeho
zástupce

23. telefon nebo e-mail OLH
datum

Příloha č. 2
POKYNY K ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍ PODPORY NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH
NA ÚZEMÍ PARDUBICKÉHO KRAJE
V částech FYZICKÁ OSOBA, PRÁVNICKÁ OSOBA, ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ A
KONTAKTNÍ OSOBA, BANKOVNÍ SPOJENÍ ŽADATELE (položky 4 až 45) žadatel uvádí
všechny údaje příslušné k osobě žadatele (pokud nemá např. e-mail, uvede do příslušné položky
„ne“). Část ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ se nevyplňuje, pokud je adresa pro doručování shodná
s uvedenou adresou místa pobytu fyzické osoby nebo s uvedenou adresou sídla právnické osoby.
Část KONTAKTNÍ OSOBA se nevyplňuje, pokud je kontaktní osoba shodná s uvedenou fyzickou
osobou nebo s uvedeným zástupcem právnické osoby.
Pol. 6: pokud bylo žadateli přiděleno IČO, uvádí se vždy (bez ohledu na povahu činnosti žadatele).
Pol. 17, resp. 30: název právnické osoby v plném znění tak, jak je uveden v příslušném veřejném
rejstříku (např. „Obec Liptákov“ a nikoliv „Obecní úřad Liptákov“).
Pol. 41 a 42: právnická osoba uvádí osoby, které v ní mají podíl (jen pokud je žadatel obchodní
společností nebo družstvem), a osoby (jen obchodní společnosti nebo družstva), ve kterých má
žadatel přímý podíl (a výši tohoto podílu). Při nedostatku místa v položkách 41 a 42 je možné
údaje uvést do samostatné přílohy k žádosti nebo je poskytnout na přenosném nosiči dat.
Pol. 43 a 44: příspěvková organizace uvádí bankovní spojení svého zřizovatele. Osoba uvedená
v § 3 písm. h) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, uvádí číslo účtu
zřízeného u České národní banky (především obce a jejich příspěvkové organizace, kraje a jejich
příspěvkové organizace, dobrovolné svazky obcí, veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké
školy).
Pol. 46: požadovaná výše finančních příspěvků na jednotlivé činnosti a požadovaná celková výše
finančního příspěvku (zaokrouhlená na celé koruny dolů). Uvedené částky musí souhlasit s údaji
uvedenými v příloze č. 1, která je nedílnou součástí žádosti.
V části ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE žadatel svým podpisem (nebo podpisem svého
zástupce) a eventuálně i otiskem svého razítka stvrzuje pravdivost uvedeného prohlášení.
Vyplnění přílohy č. 1 žádosti o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích na
území Pardubického kraje - oplocení lesních porostů, individuální ochrana sazenic
melioračních a zpevňujících dřevin
Šedé položky jsou vyhrazeny pro potřeby poskytovatele nebo podacího místa. Ostatní položky
vyplňuje žadatel.
Pol. 1: číslo strany přílohy č. 1.
Pol. 2 a 3: údaje příslušné k osobě žadatele.
Pol. 4: okamžik zahájení prací v rámci plnění předmětu dále uvedených finančních podpor, a to ve
tvaru „měsíc/rok“ (např. 6/2019).
Pol. 5: název a číslo katastrálního území, v němž se příslušné pozemky nachází.
Pol. 6: parcelní číslo pozemku. Nemusí se uvádět v případě lesů zařízených lesním
hospodářských plánem (LHP).
Pol. 7: jednomístný kód, který vyjadřuje vztah žadatele k pozemku:
 1 = žadatel je jediným vlastníkem pozemku,
 2 = žadatel je spoluvlastníkem pozemku,
 3 = žadatel je nájemcem / pachtýřem / vypůjčitelem pozemku,
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4 = žadatel je podnájemcem pozemku.

Pol. 8: šestimístný kód lesního hospodářského celku (LHC) nebo zařizovacího obvodu (ZO).
Pol. 9: označení nejnižší užité jednotky prostorového rozdělení lesa (JPRL) podle LHP nebo lesní
hospodářské osnovy (LHO).
Pol. 10: dvoumístné označení souboru lesních typů (SLT) v souladu s LHP, LHO nebo
typologickou mapou.
Pol. 11: zkratka dřeviny se uvádí v případě individuální ochrany sazenic proti zvěři. V případě
finanční podpory na zřizování oplocenek se uvádí procentní zastoupení melioračních a
zpevňujících dřevin (MZD) na oplocené ploše (procentní zastoupení MZD se počítá z jejich plochy
ve vztahu k ploše oplocenky), a to celým číslem (bez desetinných míst).
Pol. 12: identifikace předmětu finanční podpory v souladu s tabulkami v části 2. Podpory
Pol. 13: stručný (ale výstižný a jednoznačný) popis předmětu finanční podpory.
Pol. 14: okamžik ukončení prací (splnění předmětu finanční podpory), a to ve tvaru „měsíc/rok“
(např. 7/2019).
Pol. 15: v případě finanční podpory na zřizování oplocenek se uvádí délka oplocení v kilometrech
s přesností na 3 desetinná místa.
Pol. 16: v případě finanční podpory na individuální ochranu sazenic proti zvěři se uvádí počet kusů
ochrany
Pol. 17: sazba finanční podpory v souladu s tabulkami v části 2. Podpory
Pol. 18: požadovaná výše finanční podpory, určená jako součin počtu technických jednotek a
sazby finanční podpory v Kč. V řádku „celkem“ se provede součet všech údajů ve sloupci.
V části POTVRZENÍ ODBORNÉHO LESNÍHO HOSPODÁŘE žadatel nebo odborný lesní
hospodář (OLH) uvádí osobní jméno a příjmení OLH a kontakt na OLH. OLH pak svým podpisem
a eventuálně i otiskem svého razítka stvrzuje zejména číselnou správnost údajů uvedených
v příloze č. 1 žádosti.
Pol. 25: podpis žadatele (nebo podpis zástupce žadatele) a eventuálně i otisk razítka žadatele.

Příloha č. 3

REGISTRACE ŽADATELE O POSKYTNUTÍ FINANČNÍ PODPORY NA HOSPODAŘENÍ
V LESÍCH
Registraci vyplňte strojem, čitelným písmem nebo jej nahraďte sestavou stejné struktury. Zelené položky jsou
vyhrazeny pro potřeby poskytovatele nebo podacího místa.
1. název a adresa poskytovatele finančního příspěvku

3. otisk podacího razítka

Pardubický kraj
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
2. název a adresa podacího místa
Krajský úřad Pardubického kraje,
Odbor životního prostředí a zemědělství
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
FYZICKÁ OSOBA – identifikace osoby, adresa místa pobytu a kontaktní údaje
4. datum narození
5. rodné číslo (bylo-li přiděleno)
6. IČO (bylo-li přiděleno)

7. titul

8. osobní jméno (popř. jména)

11. obec (nebo městská část)

14. PSČ

9. příjmení

12. ulice (nebo část obce)

15. telefon

10. titul

13. číslo popisné / orientační

16. e-mail

PRÁVNICKÁ OSOBA – identifikace osoby, údaje o jejím zástupci, adresa sídla a kontaktní údaje
17. název právnické osoby
18. IČO

19. titul

20. osobní jméno (popř. jména) zástupce

21. příjmení zástupce

22. titul

23. uvedený zástupce jedná za právnickou osobu (správnou odpověď označte křížkem):
jako člen jejího statutárního orgánu
na základě udělené plné moci (žadatel přiloží její kopii)
24. obec (nebo městská část)
25. ulice (nebo část obce)
26. číslo popisné / orientační

27. PSČ

28. telefon

29. e-mail

ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ A KONTAKTNÍ OSOBA (pokud se liší od výše uvedených údajů)
30. název právnické osoby nebo její organizační složky

31. titul

32. osobní jméno (popř. jména)

35. obec (nebo městská část)

38. PSČ

39. telefon

33. příjmení

36. ulice (nebo část obce)

40. e-mail

34. titul

37. číslo popisné / orientační

Příloha č. 3
INFORMACE O MOTIVAČNÍM ÚČINKU PODPORY (uvádějí všichni podnikatelé)
41. název podniku (název právnické osoby nebo osobní jméno (jména) a příjmení podnikající fyzické osoby)

42. kategorie podniku* (správnou možnost označte křížkem)
mikropodnik
malý podnik
střední podnik

velký podnik

* Kategorie podniku se stanovuje v souladu s přílohou I nařízení Komise (EU) č. 702/2014.
43. V případě velkého podniku je pro posouzení motivačního účinku podpory nutno uvést popis situace, která
nastane bez poskytnutí podpory (správnou možnost označte křížkem):
nedošlo by k realizaci opatření nad rámec lesního zákona
nebylo by možné realizovat ekonomicky náročnější opatření pro zachování a obnovu lesa a péči o les
zhoršily by se podmínky pro zavedení a úspěšnou realizaci trvale udržitelného hospodaření v lese
nebylo by možné v potřebném rozsahu provádět ochranu lesních kultur
neposkytnutí podpory nemá vliv na způsob hospodaření v lese
DETAILY REGISTRACE ŽADATELE O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU (FP)
Předmět ohlášení
44. předpokládaná výše FP
•
•

FP na oplocení lesních porostů (výstavbu oplocenek)
FP na individuální ochranu sazenic melioračních a zpevňujících dřevin

Kč

45. lesy, pro které je ohlášení podáváno (správnou možnost označte křížkem):
vojenské lesy
lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem

ostatní lesy

46. V případě ostatních lesů uveďte název kraje, v jehož územní působnosti bude splněn předmět finančního
příspěvku, nebo (v případě finančního příspěvku na LHP) v jehož územní působnosti leží největší část lesního
hospodářského celku:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE
Prohlašuji, že jsem vlastníkem lesa nebo osobou, která má podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, práva a povinnosti vlastníka lesa.
Souhlasím se zveřejněním údajů uvedených v registraci. Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v této registraci
jsou pravdivé a úplné a splňují podmínky uvedené v Zásadách pro poskytování finančních podpor na
hospodaření v lesích v Pardubickém kraji, a že jsem si vědom právních následků uvedení nepravdivých nebo
neúplných údajů.
47. v(e)
48. dne
50. otisk razítka žadatele

49. podpis žadatele nebo jeho zástupce

POSOUZENÍ MOTIVAČNÍHO ÚČINKU
51. posoudil

52. dne

53. splnění motivačního účinku
ANO

NE

54. podpis

Příloha č. 4

Vzorová smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření
v lesích z rozpočtu Pardubického kraje
Evidenční číslo smlouvy: OŽPZ/
uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, podle části páté (§§ 159 – 170) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů
Smluvní strany

Poskytovatel:

Pardubický kraj,
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
tel/fax:
466 026 113, 466 611 220
IČ:
70892822
DIČ:
CZ70892822
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
115-5246190257/0100
zastoupený:
JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pardubického kraje
(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné
Příjemce:
adresa:
tel:
IČ/datum narození:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupený:
(dále jen „příjemce“) na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na
hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje

Článek I.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích a zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí v platném znění, je účelové poskytnutí
neinvestiční finanční podpory z rozpočtových prostředků Pardubického kraje podle „Zásad pro
poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje a
způsobu jejich využití na roky 2019 - 2020“ (dále jen „Zásady“), schválených usnesením
Zastupitelstva Pardubického kraje č. Z/343/19.

Článek II.
VÝŠE POSKYTOVANÉ PODPORY
Finanční podpora na realizaci akce specifikované v čl. I smlouvy se poskytuje ve výši…..,- Kč
(slovy……………….) českých. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v souladu
s rozhodnutím Evropské Komise o schválení dotačního rámce ze dne 20. 11. 2013 č. SA
36748(2013/N), kterým schvaluje na období 2019 – 2020 poskytování podpory v rámci dotačního
rámce.
Finanční prostředky budou příjemci poukázány bankovním převodem na účet uvedený v záhlaví této
smlouvy jednorázovou splátkou ve lhůtě do 60 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
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Článek III.
POVINNOSTI PŘÍJEMCE
Příjemce se zavazuje:
a) použít poskytnutou finanční podporu co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem
této smlouvy specifikovaným v čl. I. v souladu se Zásadami,
b) zaúčtovat přijatou dotaci na pol. 4122, (použije se pouze v případě, že příjemcem je obec
nebo dobrovolný svazek obcí)
c) oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních údajů uvedených v této
smlouvě a změny struktury příjemce včetně přeměny a zrušení s likvidací nejpozději do 10 dnů
ode dne, kdy tyto změny nastaly,
d) za účelem ověření plnění povinností, vyplývajících z této smlouvy, vytvořit podmínky
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu.

Článek IV.
KONTROLA, SANKCE
1) V případě zrušení příjemce s likvidací je povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky spolu
s vyúčtováním nejpozději do 30 dnů od oznámení na účet poskytovatele.
2) Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. kontrolou ověřovat hospodárnost a
účelnost čerpání dotace vč. plnění podmínek této smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen
předložit kontrolnímu orgánu kraje veškeré účetní doklady související s čerpáním dotace.
Kontrolním orgánem kraje je příslušný odvětvový odbor krajského úřadu nebo další osoby určené
pověřením.
3) Příjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou uložena kontrolním orgánem kraje
na základě kontrol zaměřených na čerpání poskytnutých finančních prostředků, a to v termínu,
rozsahu a kvalitě dle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Příjemce
finančních prostředků je povinen písemně informovat orgán, který mu opatření uložil, o splnění
uložených opatření k nápravě.
4) Poruší-li příjemce některou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, je poskytovatel
oprávněn tuto smlouvu vypovědět. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být prokazatelně
doručena příjemci. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy
mu byla prokazatelně doručena.
5) Každé neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých finančních prostředků je považováno za
porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. v platném
znění a Pardubický kraj je oprávněn řešit porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22
uvedeného zákona.
6) Při podezření na porušení rozpočtové kázně může poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních
prostředků do výše předpokládaného odvodu, tato skutečnost bude následně zohledněna
v případě, že bude odvod uložen.
7) Poskytovatel neprodleně po zjištění porušení některého ustanovení této smlouvy zahájí řízení o
odvodu poskytnutých finančních prostředků zpět do jeho rozpočtu z titulu porušení rozpočtové
kázně, a to v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o územních rozpočtech, ve
znění pozdějších předpisů. Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně se stanoví v souladu
s ustanovením § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů.
8) Při porušení více povinností se částky jednotlivých odvodů sčítají nejvýše však do výše peněžních
prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně.
9) Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně bude vyměřeno penále ve výši 1 promile
z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu. Penále se počítá ode dne
následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních
prostředků na účet poskytovatele. V případě porušení rozpočtové kázně podle § 22 odst. 2 písm.
b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, se penále počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce odvod na
základě platebního výměru uhradit. Penále nižší než 1 000,- Kč se neuloží.

Příloha č. 4

Článek V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že byl před podpisem této smlouvy řádně a
podrobně seznámen s podmínkami čerpání finančních prostředků dle této smlouvy, bere na
vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se
k jejich plnění, stejně jako k plnění závazků vyplývajících mu z této smlouvy.
2) Obě smluvní strany se zavazují, že při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpání
finančních prostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícími se veřejné podpory.
3) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. (nepoužije
se v případě zveřejnění smlouvy v registru smluv).
4) Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. (použije se v případě zveřejnění smlouvy
v registru smluv).
5) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na základě dohody
obou smluvních stran.
6) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž obě mají platnost originálu a každá ze
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
7) Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. (použije se
v případě zveřejnění smlouvy v registru smluv)
8) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného
obohacení. (použije se v případě zveřejnění smlouvy v registru smluv)
9) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504
z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
10) Osobní údaje příjemce je Pardubický kraj oprávněn dále zpracovávat, neboť je to ve smyslu ust.
Čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (GDPR), nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost
subjektu údajů
11) Právní jednání bylo projednáno na jednání Rady//Zastupitelstva* Pardubického kraje dne …. a
schváleno usnesením č. R/…. /.. // Z /…./..*
12) Právní jednání bylo projednáno na jednání Rady//Zastupitelstva* obce…………… dne ……
a schváleno usnesením č. R/…. /.. // Z /…./..* (použije se v případě, že příjemcem dotace je
obec)

V Pardubicích dne ………………….

V …………………………. dne ………….

…………………………………………

…………………………………………

JUDr. Martin Netolický, PhD.
hejtman Pardubického kraje

* Nehodící se škrtněte

